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1 INLEDNING

1.1 Syfte

Denna delrapport redovisar ett fiktivt fall med väg- och järnvägstransport av två 
typer av farligt gods (bensin och ammoniak). Trots att alla data och alla 
beräkningar finns redovisade i delrapporterna har det ansetts lämpligt att ge en 
kort introduktion till det fiktiva exemplet i en särskild rapport för att på så sätt 
göra det mer lättöverskådligt och kanske också mer användbart som illustration 
till projektresultatet.

Avsikten är att redovisningen skall kunna läsas och förstås utan tillgång till övriga 
delrapporter. Den innehåller i princip endast ett urval av det material som 
återfinnes i dessa delrapporter och i sammanfattningen, i vissa fall ordagrant 
citerat, i andra fall något omformulerat. Hänvisningar till de olika delrapporterna 
sker endast i undantagsfall varför läsaren själv förutsätts söka upp relevanta delar 
i de övriga skrifterna. Denna rapport avser inte att vara någon handledning i 
beräkning av risker vid transport av farligt gods.

I de olika delrapporterna återfinnes det statistiska material, som ligger till grund 
för de här använda sannolikheterna för olika händelser samt en utförlig presenta
tion av de använda modellerna. Där återfinnes även en i sammanhanget mycket 
väsentlig diskussion rörande de begränsningar som vidlåder detta statistiska 
underlag i avseende på tillförlitlighet, relevans och giltighetsområde.

Under utredningsarbetet har speciellt inom järnvägsområdet nya data, som berör 
såväl olyckssannolikheter som sannolikheten för olika utsläppsmängder, succesivt 
blivit tillgängliga. För att kunna genomföra de beräkningar som återfinnes i 
föreliggande fiktiva exempel har emellertid merparten av ingångsvärdena "frusits" 
under juli månad 1993. Dessa värden, som har stort inflytande på resultaten, har 
dock aktualiserats till oktober 1993. Detta innebär att här använda siffror inte i 
alla avseenden överenstämmer med de som redovisas i delrapporten "Om 
sannolikhet för en jämvägsolycka med farligt gods" vilket ytterligare understryker 
det fiktiva räkneexemplets karaktär av just exempel.



Lika lite som räknelärans flitigt dikesgrävande Per och Påls prestationer och 
lönekostnader bör användas som underlag för en offert till vägförvaltningen bör 
resultaten av det här presenterade räkneexemplet utnyttjas för val av transport
metoder eller skyddsåtgärder. Exemplet avser att illustrera en metodik genom att 
tillämpa den på ett konkret och enkelt fall. De resultat, som därvid uppnås, är 
endast giltiga under exemplets mycket speciella förutsättningar.

1.2 Förutsättningar

Det här redovisade beräkningsexemplet utgår från en fiktiv transportuppgift i ett 
fiktivt landskap med varierande väg- och jämvägsstandard, varierande befolk
ningstäthet och varierande miljö (se karta, bilaga 1). Exemplet omfattar två 
transportuppgifter, 100 000 ton bensin och 10 000 ton ammoniak, allt per år, från 
en lastplats vid hamnen i Ytterskär och till en depå strax utanför Kvarstad. 
Avståndet mellan dessa platser är ca 15 mil (avståndet är beroende av vägval) och 
transportarbetet alltså ca 15 Mtonkm bensin och l,5Mtonkm ammoniak. För 
järnvägstransporten finns två alternativa sträckor, för vägtransporten tre. Som 
bakgrund till de här valda siffrorna kan nämnas att under senare år transport
arbetet utfört på järnväg med bensin varit ca 25 Mtonkm och med ammoniak ca 
40 Mtonkm.

Beräkningens resultat kan utformas på flera olika sätt. För att få ett neutralt och 
generellt användbart mått presenteras dessa samhällskostnader uttryckta som 
kronor per tonkm. Det möter givetvis inget hinder att beräkna förväntade 
kostnader för olyckor per transport, fordonskm eller annan basenhet.

1.3 Scenario och beräkningsunderlag

Sannolikheten för en farligtgodsolycka och dess olika konsekvenser är en 
funktion av en mängd olika faktorer (oberoende parametrar och variabler). Av 
skäl, som beskrivits i de olika delrapporterna, är sambandet (samvariationen) 
mellan dessa och sannolikheten för en olycka endast känt för ett mycket litet urval 
av faktorer. Dessa variabler utgör ingångsdata för beräkningsarbetet och därmed 
även för beskrivning av exemplets scenario.



De geografiska parametrar, som beskriver den miljö i vilken de för 
beräkningsexemplet antagna transporterna skall försiggå, framgår av kartan, 
bilaga 1. Vi antar att det finns ett transportbehov av bensin och ammoniak mellan 
hamnen Ytterskär utanför staden Krokvik och en depå intill staden Kvarstad. 
Mellan transporternas start- och målpunkt finns två alternativa sträckor för 
järnvägstransport (via Kallort eller Faggorna) och tre för vägtransport (via 
Kallort, Faggorna eller Nöden). Järnväg och väg av varierande standard passerar 
olika typer av natur (mer eller mindre känslig för utsläpp) och olika 
befolkningskoncentrationer vilket allt redovisas på kartorna.

1.4 Beräkningsgång

Begreppet "modell" - som används på en mängd olika sätt - definieras här som de 
beräkningsregler som möjliggör att utifrån ett antal indata (oberoende variabler) 
med acceptabel noggrannhet beräkna vissa utdata (beroende variabler) för ett 
komplext, ofullständigt känt system. Begreppet "variabel" används här för sådana 
indata, som kan varieras under beräkningens gång för att få ett samband mellan 
dessa och utdata medan begreppet "parameter" används för sådana faktorer, som 
hålles konstanta under beräkningens gång (distinktionen är inte speciellt klar; 
alltefter beräkningens syfte kan ett tal/begrepp vara variabel eller parameter, i 
detta sammanhang torde dock detta inte innebära några problem).

Beräkningarna grundar sig på följande makromodell som beskriver samhälls
kostnaden (S) för en viss transportuppgift utförd med ett visst transportmedel och 
över en viss sträcka (F står för "förväntat värde").

S= S F[antal olyckor]*F[utsläppsmängd]*F[konsekvens]*F[kostnad]

och där summeringen sker över samtliga delsträckor. Momenten förväntat antal 
olyckor och förväntad utsläppsmängd är relaterade till transportslag och till de 
parametrar som beskriver transportens förutsättning (t ex typ av fordon, järn
vägens/vägens karakteristika, regelverk). Förväntade konsekvenser är en 
funktion av utsläppets storlek, väderförhållanden och omgivningens egenskaper 
(inklusive befolkningstätheter). Förväntade kostnader är i sin tur dels en 
funktion av skadornas omfattning - antal skadade och dödade människor, sane
ringsåtgärder etc - dels den specifika kostnaden för dessa konsekvenser. De från 
den yttre miljön (i vid mening) härledda ingångsvariablema måste förenklas och



standardiseras till ett begränsat antal nivåer för att beräkningen praktiskt skall 
kunna genomföras. Därvid kan transportsträckan delas in i ett antal delsträckor 
med viss förväntad olyckskostnad (S) per km och fordon (eller annat lämpligt 
basmått). För att få hela särkostnaden för farligtgodsolyckor för en viss transport- 
uppgift multipliceras för varje delsträcka med sträckans längd och transportarbetet 
(motsv).

Man noterar att vid den uppdelning i delsträckor som görs för respektive 
delriskberäkning kommer dessa normalt ej att sammanfalla (indelning efter 
kriteriet ”spårkvalitet” sammanfaller inte med indelning efter kriteriet "befolk
ningstäthet" etc). Först i slutskedet kan den förväntade totala kostnaden beräknas 
som summan av alla förväntade kostnader för de olika delsträckorna. Nedan 
kommer de olika beräkningsstegen att redovisas varvid sannolikheten för olycka 
och utsläpp diskuteras för järnväg och väg under två skilda rubriker medan konse
kvens och samhällsekonomiska kostnader behandlas gemensamt för dessa två 
transportmetoder. Beräkningen sker således med hjälp av sex olika modeller 
(olycka järnväg, utsläpp järnväg, olycka väg, utsläpp väg, effekt av utsläpp, 
kostnader för utsläpp).



2 OLYCKOR VID JÄRNVÄGSTRANSPORTER

2.1 Modell

Den använda modellen förutsätter ett linjärt samband mellan "exponeringen" 
vagnaxelkm och urspåring samt mellan tågkm och kollision. Trafik
tätheten - antalet tåg per sträcka och tid - har i praktiken inget påvisbart inflytande 
på sannolikheten för olycka (kollision med annat tåg) bl a därför att ökad trafik
täthet i praktiken är kopplad till ökad kvalitet på signalsäkerhetsanläggningama (i 
vid mening).

De konsekvensmässigt intressanta jämvägsolyckoma utgöres av urspåringar och 
kollisioner med annat tungt jämvägsfordon eller med tungt vägfordon. 
Spårkvalitet (indelat här i tre nivåer), antal plankorsningar per km och rörelsens 
art (tåg, vagnuttagning eller växling) kan betraktas som variabler; relevanta 
parametrar är bl a antal urspåringar per vagnaxelkm för de olika spårkvalitets- 
gruppema, antal kollisioner med tungt fordon per plankorsning mm. Här har 
förutsatts att antal plankorsningar per km och deras vägtrafikmängd och skydds- 
form motsvarar ett svenskt medelvärde. Därigenom kan antalet förväntade 
plankorsningsolyckor med tunga fordon beräknas utifrån lätt tillgänglig statistik. 
Sannolikheten för urspåring är i stort sett endast en funktion av spårkvalitet. 
Rörelsens art (tåg, vagnuttagning, växling) har betydelse för den högsta och den 
genomsnittliga hastigheten under rörelsen och därmed för konsekvensen av en 
urspåring eller kollision. I scenariot finns två sträckor som trafikeras som vagn
uttagning eller växlingsrörelse. Utöver detta förekommer växling/rangering inne 
på vissa stationer vilket kan ge upphov till kollision mellan jämvägsfordon vid låg 
hastighet (< 30 km/h). Eftersom det saknas statistik över sådana olyckor kopplad 
till något relevant exponeringsmått har dessa olyckor fått representeras av ett 
generellt tillägg.



Den här använda modellen för beräkning av det förväntade antalet olyckor med 
farligtgodsvagn på en delsträcka ingår följande parametrar och variabler:

1. Parametrar
* spårkvalitet på delsträckan i (tre olika, se texten) uttryckt som förväntat

antal urspåringar per axelkm, för tvåaxliga resp fyraxliga (boggi-) vagnar
* förväntat antal urspåringar vid odefinierad spårkvalitet, per axelkm
* förväntat antal urspåringar på grund av vagnfel per axelkm
* samtliga olyckor vid rangering/växlingsrörelse, förväntat antal, per axelkm
* förväntat antal kollisioner med annat, tungt jämvägsfordon, per tågkm
* förväntat antal kollisioner med tungt landsvägsfordon, per tågkm

2. Variabler
* axelkm
* tågkm
* andel vagnar lastade med farligt gods i de aktuella godstågen
* andel fyraxliga vagnar i de aktuella godstågen

Den förväntade utsläppsmängden, uttryckt i de tre kategorierna litet, medelstort 
och stort utsläpp, erhålles genom att i ovanstående uttryck införa de parametrar, 
som beskriver utsläppsfördelningen för olika olyckstyper och kärlkonstruktion.

Den använda modellen förutsätter att vid tågrörelser involverar en urspåring 3,5 
vagnar, en kollision med annat tåg 5 vagnar och en kollision med tungt vägfordon 
0,5 vagnar (varannan olycka involverar en vagn). Det förutsättes därvid att 
skyddsvagnar finnes i den omfattning som föreskrives i SJ säkerhetsordning (säo 
§ 43, mom 13 - 16). Hänsyn har tagits till att förväntat antal urspåringar med 
boggivagnar är ca 25 % av motsvarande siffra för tvåaxliga vagnar vid i övrigt 
identiska förhållanden. Vid växlingsrörelse och vagnuttagning antages att en 
urspåring endast leder till att en vagn blir indragen och att kollisioner endast leder 
till skador på dragfordon. Dessa värden på antalet fordon, som normalt blir 
inblandade i en olycka, har erhållits ur SJ:s olycksstatistik.

För att få ett gemensamt exponeringsmått, t ex tonkm, kan vagnaxelkm och tågkm 
räknas om till detta mått. Vi antar därvid att varje axel uppbär 10 ton nyttig last 
( dvs  här farligt gods). Om typ av vagn är given och tågets storlek är känt/antaget 
möter det uppenbarligen heller inga svårigheter att med högre noggrannhet räkna 
om tågkm eller vagnkm till tonkm.



I det här redovisade räkneexemplet sker alla bensintransporter som heltåg, d v s  
alla vagnar i tåget utgöres av bensintankvagnar. Ammoniaktransportema, som i 
denna fallstudie omfattar betydligt mindre volymer, analyseras enligt två olika 
premisser: antingen en vagn inkoppplad i ordinarie godståg, som går varje 
arbetsdag eller heltåg ungefär en gång varje arbetsvecka. Sannolikheten för 
urspåring blir olika för de två alternativen eftersom tankvagnens urspårings- 
sannolikhet är avsevärt lägre än en vanlig tvåaxlig vagns (per vagnkm) och detta 
kommer att ge fullt utslag vid heltåg. När tankvagnen går inkopplad bland 
normala, tvåaxliga godsvagnar tillkommer möjligheten att den blir inblandad i en 
urspåringsolycka som primärt orsakats av en tvåaxlig vagn och tankvagnens 
mindre urspåringssannolikhet ger då en lägre riskminskning.

Exemplets jämvägstransportaltemativ framgår av nedanstående tabell:

1 Bensin. 100 000 ton per år mellan Ytterskär (hamn) och Kvarstad (depå)
1.1. Tolv vagnars tåg via Faggorna; tåget går 208 dagar per år
1.2. Sex vagnars tåg via Faggorna, sex vagnars tåg via Kallort, båda tågen går 

208 dagar per år

2. Ammoniak. 10 000 ton mellan Ytterskär (hamn) och Kvarstad (depå)
2.1. En vagn i godståg via Faggorna 250 dagar per år
2.2. Sex vagnars tåg (heltåg) via Faggorna 40 dagar per år

2.2 Utsläpp

Modellen för utsläpp har som ingångsvariabler olyckans art (urspåring/kollision 
med annat tågfordon/kollision med tung lands vägsfordon), rörelsens art (anger 
hastighetsintervall) samt typ av tankkonstruktion och mantelplåtens tjocklek 
("tjockväggig" tank för trycksatta vätskor eller "tunnväggig" tank för icke tryck- 
satta vätskor). Fördelningen mellan utsläppsmängder bygger huvudsakligen på 
utländska erfarenheter och beräkningar (huvudsakligen uppgifter från BR, jämför 
dock delrapporten "Om sannolikheten för jämvägsolyckor med farligt gods", VTI 
rapport 387:2). Förväntat antal utsläpp inom tre storleksklasser (litet, medelstort 
och stort - se delrapport "Konsekvensanalys av olika olycksscenarier vid transport



av farligt gods på väg och järnväg", VTI rapport 387:4, för definition etc) har 
skattas för de olika jämvägstransportaltemativen:

Transportaltemativ Förväntat antal utsläpp per år *10'3
(se ovan)

1.1. 16
1.2. 21
2.1. 0,04
2.2. 0,04



3 OLYCKOR VID VÄGTRANSPORTER

3.1 Modell

Det förväntade antalet olyckor per år på en viss vägsträcka är lika med produkten 
av antalet fordonskm (trafikarbetet) per år och den s k olyckskvoten, definierad 
som antalet trafikolyckor per år och miljon fordonskm (olyckskvoten kan anses 
vara oberoende av fordonsslag). Olyckskvoten är i första hand en funktion av 
vägtyp, vägens hastighetsgräns, omgivande miljö (tätort/landsbygd) samt 
årsmedeldygnstrafik. Det i exemplet aktuella väg- och gatunätet har med hjälp av 
dessa parametrar delats in i 21 delsträckor för vilka olyckskvotema åsatts. Dessa 
varierar mellan 1,5 och 0,2. Samtliga delsträckor är redovisade i tabell i 
delrapport "Vägtransporter med farligt gods", VTI rapport 387:3.

Förväntat antal olyckor per år med fordon avsedda för farligt gods = 
N*(s*f + (1 - s)(2*f - f2)) där N = totala antalet trafikolyckor, s = andelen 
singelolyckor, f = andelen fordon avsedda för farligt gods (i här använd 
betydelse).

I det här valda exemplet skall per år 100 000 ton bensin och 10 000 ton ammoniak 
transporteras mellan Ytterskärs hamn och depå i Kvarstad. Det antas att varje 
tankbil kan transportera i genomsnitt 25 ton bensin utan släp eller 36 ton med släp 
eller 12,5 ton ammoniak (förväntas alltid ske utan släp). Transporterna antas 
kunna ske enligt fyra olika alternativ (siffrorna anger antalet fordon/fordons- 
kombinationer per år):

1. 4 000/2 778 bensin- och 800 ammoniaktransporter via Faggorna
2. 2 000/1 389 bensin- och 400 ammoniaktransporter via Kallort och samma

antal via Nöden
3. 4 000/2 778 bensin- och 800 ammoniaktransporter via Nöden
4. 4 000/2 778 bensin- och 800 ammoniaktransporter via Kallort

3.2 Utsläpp

Om något (eller båda) av de i en trafikolycka inblandade fordonen, är lastat med 
flytande, ej trycksatt farligt gods (dvs  "tunnväggig" tank) är sannolikheten för att 
farligt gods skall slippa ut ca 0,17. För gas/vätska under tryck i "tjockväggig" tank



är sannolikheten för utsläpp vid en trafikolycka ca 0,03. Sannolikhetsfördelningen 
av utsläppsmängdema är beroende av om fordonen har släp eller ej. Här avses 
med "litet" utsläpp < 200 liter, med "medelstort" 200 - 1 000 liter och med "stort" 
>1 000 liter.

Skattad fördelning av utsläppsmängder vid olvcka. bensin (%)

Utsläpp
Litet Medelstort Stort

Utan släp 50 25 25
Med släp 25 25 50

Eftersom det i Europa saknas relevant statistik av utsläpp från tankfordon för 
gaser/vätskor under tryck (t ex klor, ammoniak) har det med stöd av utländska, 
teoretiska studier antagits att storleksfördelningen för utsläpp från ett sådant 
fordon motsvarar den för fordon med tank för icke tiycksatta vätskor (t ex bensin, 
eldningsolja).

Förväntat antal utsläpp per år i samband med olyckor har skattats för de olika 
vägtransport alternativen.

Transportalternativ 
(se ovan)

Förväntat antal utsläpp per år *10'^ 
Litet Medelstort Stort

Bensin 1 23 23 45
2 -4 25 25 50

Ammoniak 1 0,3 0,3 0,6
2 -4 0,4 0,4 0,8



4 KONSEKVENSER AV UTSLÄPP

4.1 Förutsättningar

I de fiktiva exemplen betraktas två ämnen, bensin och ammoniak, med mycket 
olika egenskaper och effekter på omgivningen. Bensin förvaras vid atmosfärs
tryck och kommer vid en skada på tanken att rinna ut och sprida sig som ett 
vätskeskikt som så småningom förångas. Bensin är mycket brandfarligt och 
skadorna på människor och byggnader uppkommer huvudsakligen om bensin 
antänds. Om större mängder bensin rinner ut över genomsläpplig mark kan 
miljöskadorna och saneringskostnaderna bli betydande. Ammoniak är en 
tryckkondenserad gas som snabbt förångas då den strömmar ut. Skadebilden 
domineras helt av förgiftning. Ammoniaks spridning och därmed konsekvenser 
vid utsläpp beror främst på utsläppshastighet (källstyrka), utsläppets varaktighet, 
väder- och vindförhållanden (vindhastighet och vindriktning) samt omgivningens 
"möblering" (skog, slätt, bebyggelse etc).

Effekten på människor, som exponeras för bränder eller giftiga ämnen, har 
indelats i tre nivåer: dödsfall, svåra skador och lätta skador. Beräkningen av 
antalet dödsfall och skadade vid ett ammmoniakutsläpp har gjorts utifrån en 
beräknad spridningsbild och uppgifter om genomsnittsmänniskans tolerans 
(exponeringsgrad och exponeringstid). Om bensin antänds kommer de som 
befinner sig inom brandområdet sannolikt att omkomma. I kalkylen förutses att en 
viss andel av befolkningen hinner fly från branden eller söka skydd.

Omfattningen av de områden som skadas av brand har beräknats med avseende 
dels på utbredning av branden och dels på beräknad värmestrålning, vilken kan 
leda till antändning av närliggande byggnader. Övriga här i riskkalkylen med
tagna skador på byggnader är sådana som orsakas av tryckvåg från explosion.

För ammoniakutsläpp samt för små eller medelstora utsläpp av bensin har 
saneringskostnaderna betraktats som försumbara. Vid stora bensinutsläpp kan som 
nämnts saneringskostnaden bli betydande. Skadorna och därmed sanerings
kostnaderna är beroende av markslag och markanvändning (t ex industrimark, 
gata eller vattentäkt) och eventuella skydd.

För att få ett för olika väderförhållanden genomsnittligt konsekvensutfall har två 
olika vädersituationer betraktats, dels en neutral vädertyp med vindhastigheten



5 m/s, dels en stabil vädertyp med vindhastigheten 2 m/s. Dessa två situationer 
har sannolikhetsfördelats till 80% respektive 20%.

Alternativa händelseutfall (konsekvensfall) vid utsläpp och dessas sannolihets- 
fördelning presenteras i form av händelseträd (se bilaga 2).

4.2 Beräkning av skador m m

a) Konsekvenser för människor 

Ingångsdata för denna beräkning är
* befolkningstäthet (ev varierande befolkningstäthet inom ett utsläppsområde)
* vindförhållande (typiska vindriktningar och dessas frekvens)

Resultatet av dessa beräkningar visar bl a att vid utsläpp på landsbygd (sju 
invånare per km^) blir sannolikheten för personskador 0 vid alla utsläppsmängder 
av både ammoniak och bensin. I stad (>2 500 in v ån a re /k m ^ ) är sannolikheten för 
dödsfall vid ett ammoniakutsläpp ca 0,3 och för en olycka där bensin kommit ut 
ca 0,03 vid järnväg och ca 0,01 vid landsväg. Vid dessa beräkningar har en viss 
fördelning av vind- och väderförhållanden antagits.

b) Konsekvenser för egendom

Ingångsdata för denna beräkning är
* bebyggelsetäthet och typ av bebyggelse
* genomsnittligt egendomsvärde
* marktyp, markanvändning

Vid ett utsläpp av bensin som antänds kommer genomsnittliga brandarean att 
uppgå till ca 30

c) Konsekvenser för miljö

Ingångsdata för denna beräkning är
* marktyp, grundvattenförhållanden, växtlighet



För att beräkna miljökonsekvenserna har först gjorts en spridningsberäkning som 
beskriver sannolikhetsfördelningen av utsläpp på olika miljöer, som gata 
(gatubrunn), åker, vattendrag etc. Därefter har beräknats vilka olika typer av 
kontaminering som dessa utsläpp ger upphov till uttryckt i m^ jord med bensin 
eller antalet m^ bensin, som runnit i en vattentäkt etc.

Resultaten av beräkningarna presenteras i ett antal tabeller där det för varje 
delsträcka och ämne redovisas sannolik konsekvens, givet en viss fördelning 
mellan stort, medelstort och litet utsläpp, uttryckt i antalet döda, svårt skadade och 
lätt skadade. ("Konsekvensanalys av olika olycksscenarier vid transport av farligt 
gods på väg och järnväg", VTI rapport 387:4, appendix 1, bil A4.) Konsekven
serna för mark och vatten är beräknade för den i exemplet givna fördelningen 
mellan olika markslag vid olika alternativa transportleder och transportslags- 
altemativ (Ibid, bil A5).

I nedanstående tabeller redovisas de genomsnittliga konsekvenserna för "medel"- 
utsläppet av ammoniak och av bensin vid järnvägs- respektive vägolyckor i 
miljöer med olika befolkningskoncentrationer.

Sammanställning över konsekvenser för människor vid järnvägsolycka 
1. Ammoniakutsläpp

Befolkningstäthet inv/km2 Antal döda Antal svårt skadade Antal lätt skadade
7 0 0 0

300 0,06 0,38 22
2 500 0,34 1,11 45

2. Bensinutsläpp

Befolkningstäthet inv/km2 Antal döda Antal svårt skadade Antal lätt skadade
7 0 0 0

300 0 0 0,03
2 500 0,03 0,08 0,18



Sammanställning över konsekvenser för människor vid tankbilssolycka 
1. Ammoniakutsläpp

Befolkningstäthet inv/km2 Antal döda Antal svårt skadade Antal lätt skadade
7 0 0 0

300 0,08 0,6 40
800 0,18 0,85 50

1 500 0,25 1,1 60
2 000 0,3 1,25 65
2 500 0,32 1,3 70

2. Bensinutsläpp

Befolkningstäthet inv/km2 Antal döda Antal svårt skadade Antal lätt skadade
7 0 0 0

300 0 0 0,01
800 0,01 0,01 0,03

1 500 0,01 0,01 0,03
2 000 0,01 0,01 0,03
2 500 0,01 0,01 0,03



5 KOSTNADER

I delprojektet 4, "Ekonomisk analys av farligtgodsolyckor", beräknas förväntade 
kostnader för de olika olycksscenarier som beskrivits i delprojekt 3, "Konsekvens
analys av olika olycksscenarier vid transporter av farligt gods på väg och järn
väg". Endast de kostnader som är direkt förknippade med utsläppet av lasten, 
bensin eller ammoniak, ingår i den här beräknade olyckskostnaden, d v s  denna 
utgör här särkostnaden för transporten av bensin eller ammoniak. Beräkningarna 
utföres i tre steg:
1) förväntade kostnader för olika olycksscenarier oavsett deras sannolikhet,
2) förväntade, genomsnittliga kostnader per farligtgodsolycka i olika miljöer,
3) förväntade olyckskostnader per fordons- och tonkm för transporter i 

fallstudien.

Den genomsnittliga kostnaden för en olycka med ammoniak och med bensin för 
järnväg och för väg återfinnes i nedanstående tabeller. Av dessa tabeller framgår 
tydligt hur olika konsekvenserna för ett utsläpp av ammoniak och av bensin 
gestaltar sig. Kostnaderna för ammoniakutsläppet hänför sig helt till skador på 
personer i närheten av utsläppet medan bensin åsamkar stora materiella kostnader 
och saneringskostnader. Detta leder till att samhällets kostnader för ammoniak- 
olyckor nästan helt är betingade av antalet människor som finns vid utsläpps- 
platsen och dess närhet medan kostnaderna för bensinutsläppet är i stort sett 
oberoende av befolkningstäthet.

Genomsnittlig kostnad för ammoniakolycka, tusen kronor

Jämv, stad Jämv, by Tankbil, stad Tankbil, by
Riskvärde 8 089 2 864 7 414 2 188
Räddning, sanering 14 36 14 36
Övrigt 1 795 723 1 661 636
Summa 9 898 3 623 9 092 2 860



Genomsnittlig kostnad för bensinolycka, tusen kronor

Järnväg,
stad

Järnväg,
by

Järnväg,
land

Tankbil,
stad

Tankbil,
t>y

Tankbil
land

Riskvärde 482 1 0 277 0 0
Räddning
sanering 288 879 960 288 879 960
Övrigt 378 122 97 492 104 96
Summa 1148 1002 1057 768 983 1056

Anmärkning till ovanstående tabeller: Riskvärde betecknar summan av det som 
förr kallades humanvärde (betalningsvilja per människoliv) jämte motsvarande 
betalningsvilja för undvikande av skada.

Resultatet av beräkningarna har sammanfattats i följande tabell (siffrorna hämtade 
ur delprojekt "Ekonomisk analys av farligtgodsolyckor vid järnvägs- och tankbils- 
transporter av ammoniak och bensin", VTI Rapport 387:5, tabell 5.3 - 5.11).

De samhällsekonomiska olyckskostnaderna för räkneexemplets transport
alternativ, sammanställning

Amne Transportmedel Tåg/vagn/bil Väg Kr/tusen tonkm
Bensin Järnväg Heltåg Via Faggorna 1,1
Bensin Järnväg Heltåg Via Faggorna (50%) 

och via Kallort (50%)
1,5

Bensin Landsväg Bil m släp Via Faggorna 4,7
Bensin Landsväg Bil m släp Via Nöden (50%) och 

via Kallort (50%)
7,2

Ammoniak Järnväg Heltåg Via Faggorna 0,01
Ammoniak Landsväg Bil utan släp Via Faggorna 2,5
Ammoniak Landsväg Bil utan släp Via Nöden (50%) och 

Kallort (50%)
3,3



6 SKYDDSZONER

I anslutning till den fiktiva fallstudien har effekten av en 15, 30 eller 100 meter 
bred skyddszon längs de delar av järnvägen som går genom stadsområde studerats 
med avseeende på den skademinskande effekten vid ammoniakutsläpp. Den 
aktuella sträckan är 42 km lång

Följande tabell visar förväntad årlig reduktion av olyckskostnaden i förhållande 
till markåtgången vid införande av skilda skyddsavstånd i stadsmiljö vid 
järnvägstransport av 10 000 ton ammoniak per år mellan Ytterskär och Kvarstad 
via Faggorna.

Om markens värde inte är extremt lågt kommer uppenbarligen markkostnaden att 
med flera tiopotenser överstiga olyckskostnadsreduktionen. En skyddszon måste 
alltså vid här aktuella transportmängder motiveras utifrån andra skäl än den 
samhällsekonomiska vinst som uppkommer genom minskningen av kostnaderna 
för farligt godsolyckor.

Ett annat genomräknat exempel är en nybyggnad av en 125 km lång väg som 
skulle leda bensintransporter utanför staden Krokvik. Därigenom skulle såväl det 
förväntade antalet olyckor med bensin och konskvensema av dessa reduceras. Inte 
heller denna åtgärd kan motiveras av den minskade olyckskostnaden eftersom 
denna uppgår 30 000 kronor per år medan den årliga kostnaden för den nya vägen 
skulle uppgå till 155 Mkr.

Skyddsavstånd, bredd m Förväntad kostnads Markåtgång, tusen m^
reduktion per år (kr)

15 5 1 260
30 20 2 520

100 45 8 400
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Det fiktiva exemplets väg- och järnvägsnät jämte indelning av marktyp



UTSlJj*P

AMMONIAK

UTSlAPP
JÄRNVÄGS
TRANSPORT
p*1

UTSLÄPP

AMMONIAK
UTSLÅPP
TANKBJLS-
TRANSPORT
UTAN SLÄP

P~1

STORLEK FÖRLOPP VÄDGRTYP BEBYGGELSE R L

STAO ASM O01

NEUTRALT 5.3E-03
0.8 BY ASUOL1

MOMENTANT
0.04 STAO ASMFB1

STABILT 1,36-03
0 2 BY ASUFL1

STORT
0.167 STAO ASKD61

NEUTRALT 1.3E-01
0.8 BY ASKDL1

KONTINUERLIGT
0.96 STAO ASKFB1

STABILT 3.2E-G2
0.2 BY ASKFL1

STAO AMKD61

NEUTRALT 1.7E-01

Qfi BY AMKDL1

MEDELSTORT KONTINUERLIGT
0.206 1 STAO AMKFB1

STABILT <2£-02
0.2 BY AMKFL1

STAO ALKDB1

NEUTRALT 5,oe-oi
QJ8 BY ALKDL1

LTTET KONTINUERLIGT
0,625 1 STAD ALKFB1

STABILT 1f3E-01
0 2 BY ALKFL1

STORLEK FÖRLOPP vädertyp BEBYGGELSE R L

STAO ASUDB2

NEUTRALT SL3E-03
0 8 BY ASUDL2

MOMENTANT
0.04 STAO ASMFB2

STABILT 1JSE-03

0 2 BY ASUFL2
STORT
0.167 STAO ASKDB2

NEUTRALT 1.3E-01
08 BY ASKDL2

KONTINUERLIGT
0JQ6 STAD ASKFB2

STABILT 3J2E-02
0 2 BY ASKFL2

STAD AMKD61
NEUTRALT 1JE-01
08 BY AMKDL1

MEDELSTORT KONTINUERLIGT
0206 1 STAD AMKFB1

STABILT <2£-C2

0 2 BY AMKFL1

STAD ALKDB1
NEUTRALT Sj0E-01
QJB BY ALKDU

LTTET KONTINUERLIGT
Qj62S 1 STAD ALKFB1

STABÄ.T 1.3E-01

0 2 BY ALKFL1



UTSLÄPP

BENSIN

UTSlAPP

JÄRNVÄGS

TRANSPORT

p=1

STORLEK ANTÄNDN. VÄDER EXPLOSION / BRAND BEBYGG.

STAD

F/L

BSKDQ1A/CE

EXPLOSION 2.7E-04

0,01 BY BSKDL1/VCE

NEUTRAL

0,8 STAD BSKDB1/PF

BRAND 2.6E-02

0.99 BY BSKDL1/PF

ANTÄNDN.

0.2 STAD BSKFB 1/VCE

EXPLOSION 6.7E-05

STORT 0,01 BY BSKFL1/VCE

0,167 STABIL

02 STAD BSKFB 1/PF

BRAND 6.6E-03

0,99 BY BSKFL1/PF

STAD BSKB1

INGEN ANT. NEUT/STAB VÄTSKEUTSL 1.3E-01

0.8 1 BY BSKL1

STAD BMKDB1/PF

NEUTRAL BRAND 1.7E-02

0,8 1 BY BMKDL 1/PF

MEDELST. ANTÄNDN.

0.208 0.1 STAD BMKFB1/PF

STABIL BRAND 4.2E-03

0.2 1 BY BMKFL1/PF

STAD BMKB1

INGEN ANT. NEUT/STAB VÄTSKEUTSL 1.9E-01

0,9 1 BY BMKL1

STAD BLKDB1/PF

NEUTRAL BRAND 5.0E-02

0,8 BY BLKDL1/PF

U TET ANTÄNDN.

0,625 0.1 STAD BLKFB1/PF

STABIL BRAND 1.3E-02

0.2 I BY BLKFL 1/PF

STAD BLKB1

INGEN ANT. NEUT/STAB VÄTSKEUTSL 5.6E-01



UTSLÄPP STORLEK ANTÄNDN. VÄDER EXPLOSION / BRAND BEBYGG

STAD

FIL

BSKDB2/VCE

EXPLOSION 1.3E-04 -

0,01 BY BSKDL2/VCE

NEUTRAL

0,8 STAD BSKDB2/PF

BRAND 1.3E-02

0,99 BY BSKDL2/PF

ANTÄNDN.

0,033 STAD BSKFB2A/CE

EXPLOSION 3.3E-05

STORT 0,01 BY BSKFL2A/CE

0.5 STABIL

0,2 STAD . BSKFB2/PF

BRAND 3.3E-03

0,99 BY BSKFL2/PF

STAD BSKB2

BENSIN INGEN ANT. NEUT/STAB VÄTSKEUTSL 4.8E-01

UTSLÄPP 0,967 1 BY BSKL2

TANKBILS-

TRANSPORT STAD BMKDB1/PF

MED SLÄP NEUTRAL BRAND 4.0E-03

p=1 0,8 1 BY BMKDL1/PF

MEDELST. ANTÄNDN.

0,25 0,02 STAD BMKFB1/PF

STABIL IBRAND 1.0E-03

0,2 1 BY BMKFL1/PF

STAD BMKB1

INGEN ANT. NEUT/STAB VÄTSKEUTSL 2,5E-01

0,98 1 BY BMKL1

STAD BLKDB1/PF

NEUTRAL BRAND \ 4.0E-03

0,8 1 BY BLKDL1/PF

U TET ANTÄNDN.

0,25 0,02 STAD BLKFB1/PF

STABIL BRAND 1.0E-03

0,2 1 BY BLKFL1/PF

STAD BLKB1

INGEN ANT. INEUT/STAB VÄTSKEUTSL. 2,5E-01

0,98 1 BY BLKL1
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